
Cada diumenge llegim un fragment de l’Evangeli. Això ens permet poder seguir l’activitat de Jesús, 

resseguint el que diu i fa. D’una colla de diumenges ençà hem acompanyat a Jesús instruint als seus 

deixebles sobre diferents temes.  Els hi ha parlat del perill que porta l’ambició i l’escàndol,  els hi ha 

explicat les obligacions que tenen envers els altre (correcció i perdó) i també els ha instruït sobre el 

lloc on cal posar les riqueses. Després de tots aquests ensenyaments  l’Evangeli ens presenta l’esce-

na d’avui: Jesús que cura a un cec.  Aquest cec no és imatge del que eren els apòstols? Després de 

tot el que han vist en Jesús, després que han sentit totes les explicacions  resulta que els deixebles 

encara aspiren al poder i a ser importants!. Només Jesús serà capaç d’obrir-los-hi els ulls. 

Rellegim el text de l’Evangeli. Bartimeu, cec, seu a la vora del camí. Símbol de marginació. Diu que 

a Bartimeu el fan callar. La presència del cec fa nosa als del seu entorn. Jesús ordena que el cridin: 

és l’actitud d’acolliment de part de Jesús. I llavors ve la pregunta de Jesús: Què vols que et faci?. Je-

sús, abans d’actuar, necessita l’acceptació de Bartimeu. Que hi vegi! És el desig de Bartimeu i de tot 

cec. Trobar la llum és essencial per a la vida de tothom.  Jesús alaba, lloa, l’actitud del que abans 

era cec: la teva fe t’ha salvat. El miracle es produeix per la fe, per les ganes d’obtenir-ho, per la in-

sistència amb què s’ha demanat. Tot aquest encontre amb Jesús  transforma totalment la vida de 

Bartimeu i això el fa prendre la decisió que endavant seguirà a Jesús.  

Per Bartimeu la trobada amb Jesús li suposà recobrar la vista, tornar-hi a veure. Intentem ara resse-

guir la mateixa història en sentit espiritual. Cecs ho som tots nosaltres, ja que no vivim en el camí 

de la veritat. Som cecs quan tanquem els ulls al nostre entorn i no veiem més que els nostres in-

teressos i egoismes. Som cecs quan no volem veure més enllà del que palpem i toquem.  I Jesús a 

cadascú ens crida i ens convida a dir a tothom. Anima’t i vine que et crida. Aquesta és pot ser la 

nostra missió avui: escoltar la invitació de Jesús i fer-la arribar a les persones que tenim al nostre 

voltant: Anima’t i vine, que Jesús té quelcom per dir-te.  A Bartimeu la decisió de seguir a Jesús fou 

espontània. Seguir a Jesús no era cap càrrega sinó tot el contrari era el millor que podia fer després 

de tot el que havia viscut i rebut. Seguir a Jesús és fruit de la fe, del convenciment que és una cosa 

que val la pena, que Jesús és capaç de donar sentit i transformar la nostra vida.  

En aquesta Eucaristia demanem-li a Jesús com ho va fer Bartimeu: “Senyor Féu que hi vegi”. I que 

aquesta trobada nostra amb Jesús ens porti a seguir-lo camí enllà 
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PER UNA ESGLÉSIA SINODAL 
El papa Francesc convida al  poble cristià a pre-

guntar-se sobre la sinodalitat. Aquesta paraula 

vol dir caminar  junts, el camí que recorrem tots 

junts els batejats. És un moment per escoltar-

nos els uns als altres, reflexionar i pregar junts, 

guiats per l’Esperit de Déu que sempre ens 

acompanya. És preguntar-nos tots plegats quina 

experiència hem fet o fem de caminar junts, amb 

els altres cristians. Com valorem aquesta experi-

ència feta i com podem créixer tots plegats en 

aquest aspecte.  

Diumenge passat, a la catedral de Girona, s'inau-

gurava la  fase diocesana. Ara cada parròquia o 

grup de cristians, caldrà que es trobin per fer 

aquesta reflexió en l’àmbit de petits grups. Aques-

ta fase durarà fins a finals de gener. Les aportaci-

ons que cada parròquia faci, seran enviades  al 

Bisbat corresponent que cuidarà de fer-les arri-

bar a Roma, on dintre dos anys els bisbes reunits 

en sínode valoraran, aprofundiran i decidiran a 

partir dels suggeriments que els hagin arribat.   

El procés sinodal és una oportunitat per obrir-

nos, veure les coses des d’altres punts de vista, 

sortir, pensar a llarg termini i eixamplar la nostra 

perspectiva a la realitat universal de l’església.  

AVUI ÉS EL DOMUND 
Avui se’ns recorda un aspecte molt important 

de l ’Església: la dimensió MISSIONERA.  

Preguem  pels missioners  i ajudem la seva 

activitat amb la nostra aportació econòmica.  
 

COL·LECTA PER LES MISSIONS 

Reunits en el teu nom 

Aquí ens tens, Senyor,  
reunits en el teu nom. 

Amb tota la càrrega  
i el pes de les dificultats 

i dels projectes  
que hem de tirar endavant. 

Però amb tota la il·lusió  
que ens suposa 

ajudar altres persones a créixer, 
i amb tota l'esperança que ens dóna 

confiar en la teva presència. 
Perquè sabem que la força  

que ens dónes 
és superior a les dificultats. 

Perquè creiem que  
fas brollar dins nostre 

una font d'aigua viva que ens empeny, 
ens impulsa, ens fa avançar i  

que dóna sentit a tot el que fem. 
Fes que siguem capaços  

d'ajudar a descobrir 
i a fer créixer aquesta font d'aigua viva 

que també fas brollar  
en l'interior de les persones 

que ens has encomanat. 
Pepe Alamán  
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Dilluns 8 v Consol Pujolràs; Joaquim Serrat Vilà (Aniv.) 7 t. Josep Coll Estany 

Dimarts 8 v Difunts Ribas  7 t. Ànimes 

Dimecres 8 v Salvador Masgrau  Cortada; Família Butiñà 7 t. Ànimes 

Dijous 8 v Miquel Pujolàs 7 t. Ànimes 

Divendres 8 v Mn. Narcís Costabella Casa; Narcisa Tarafa  7 t. Ànimes 

Dissabte 8 v 
Pepita Castany i Família; Lluís Anglada;  

Pilar Carreras; Jesús Güell; Maria Casademont  
i Josep Güell; Josep Maria Soldevila; Hugo Matsura 

 7 t. Comunitat Parroquial  

Diumenge  

10 m. Intenció Particular; Difunts del Carrer Progrés  

Pere Pagès Garcia  
i Jovita Heras  

11 m 12 Elvira Vidal Pagès  

8 v. Comunitat Parroquial  

En les misses de 25 al  31 d’octubre de 2021   pregarem per: 

                                                   A Santa Maria                                                      A Sant  Pere 

MISSA FAMILIAR: 
Després d’un llarg parèntesi, tornen les misses familiars pels 
nens i nenes de la catequesi i els seus  pares i familiars. Com 
que encara no tenim la pandèmia superada del tot, aquest 
any canviem l’horari: passem a celebració a les sis de la tar-
da. El dissabte,  30 d’octubre a les sis de la tarda hi haurà la 
primera. 
 
HORARI D’HIVERN: 
El  proper cap de setmana comença l’horari d’hivern.  A par-
tir del dia 2 de novembre, a Santa Maria la missa  s’avança 
mitja hora, passant a celebrar-se a 2/4 de 8 del vespre.  Això 
seran els dies feiners de dilluns a divendres. A les vigílies de 
festa i dies festius  continua igual a les 8 del vespre. 

HA REBUT EL BAPTISMME 
Arlet Martí Planagumà 
 
HA MORT I HEM PREGAT PER  
 

Lola Navarro Pareja,  de 88anys 
 
 
 
 

SANTA MARIA DELS TURERS:  

MANTENIMENT DEL TEMPLE 

Donatius per BIZUM 

03396 

EL BONSAI 
La paciència són les estalactites i estalagmites de la vida: es 

van formant molt a poc a poc en la foscor, s'integren gota a 
gota i de manera irregular, no geomètrica, requereixen  

temps, i creixen per dalt i per baix sent per fi molt belles. 
La paciència és un bonsai: sol, temps, fe, cures i manyague-
ries el fan créixer. No es pot separar l’arbre de les branques, 

treure'l del seu test, per a veure si estan tirant les arrels. Ne-
cessita la humilitat de l’humus per a desenvolupar-se. Po-

dem explicar aquesta paràbola amb una altra. És, en efecte, 
com aquella granota que en saltar va caure en una galleda 
de crema, però que xipollejant i xipollejant va clarejar al matí 

sobre una massa de mantega que ella mateixa havia batut. 
Allí estava amb la seva cara somrient empassant-se les mos-
ques que venien a dotzenes de totes parts. 


